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KẾ HOẠCH
Tuyển sinh lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2018-2019
Căn cứ hướng dẫn 16/HD-SGD&ĐT ngày 14/3/2018 của Sở Giáo dục và
Đào tạo (GD&ĐT) Đồng Tháp về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 chuyên
năm học 2018 – 2019;
Căn cứ hướng dẫn số 25/HD-SGD&ĐT ngày 03/5/2018 của Sở GD&ĐT
Đồng Tháp về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 năm học 2018 –
2019;
Phòng GD&ĐT thành phố Sa Đéc xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1,
lớp 6 và lớp 10 năm học 2018 – 2019 trên địa bàn thành phố như sau:
I. Mục đích yêu cầu:
- Tuyển sinh đúng tuyến, đúng chỉ tiêu các trường nhằm đảm bảo cân đối
về sĩ số học sinh ở các trường theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Huy động tất cả học sinh trong độ tuổi đi học đến trường đảm bảo tỉ lệ
cao nhất.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho người học trong độ tuổi được đến trường.
- Thực hiện tuyển sinh công khai, nghiêm túc, công bằng.
II. Nội dung:
1. Tuyển sinh lớp 1:
1.1. Chỉ tiêu: Tuyển 100% trẻ 6 tuổi trên địa bàn, chỉ tiêu tuyển sinh cụ
thể như sau:
Stt
Tên trường Tiểu học Số lớp Số học sinh
Kim Đồng
6
1
210
Trưng Vương
6
2
210
Hòa Khánh
3
3
105
Phú Mỹ
6
4
210
Tân Long
3
5
105
Tân Hưng
2
6
70
Phạm Hữu Lầu
4
7
140
Tân Quy Đông
4
8
140
Tân Quy Tây
3
9
105
Tân Phú Đông
3
10
105
Phú Long
3
11
105
Tân Khánh Đông 1
3
12
105
Tân Khánh Đông 3
5
13
175

14

Vĩnh Phước

3
54

105
1890

Tổng cộng
1.2. Thời gian tuyển sinh:
+ Trong địa bàn từ ngày 02 tháng 7 đến ngày 06 tháng 7 năm 2018.
+ Ngoài địa bàn từ ngày 09 tháng 7 đến ngày 13 tháng 7 năm 2018.
1.3. Địa bàn tuyển sinh:
- Trường TH Trưng Vương và TH Kim Đồng nhận học sinh thuộc địa bàn
Phường 1, Khóm Tân Bình – Phường An Hoà.
- Trường TH Vĩnh Phước nhận học sinh địa bàn Khóm 2 - Phường 1;
khóm Tân Bình, một phần khóm Tân Thuận (từ khu vực trường đến đường Trần
Thị Nhượng) của phường An Hòa.
- Trường TH Phú Mỹ và TH Hòa Khánh nhận học sinh địa bàn Phường 2.
- Trường TH Tân Khánh Đông 1 và TH Tân Khánh Đông 3 nhận học sinh
địa bàn xã Tân Khánh Đông.
- Các trường còn lại nhận học sinh thuộc địa bàn xã, phường nơi trường
đang đóng.
Sau khi nhận hết số học sinh thuộc điạ bàn quy định, các trường được
nhận học sinh từ các địa bàn khác (nhưng không vượt quá kế hoạch đã được
Phòng GD&ĐT phê duyệt).
1.4. Đối tượng tuyển sinh: Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2012)
1.5. Hồ sơ tuyển sinh: Gồm:
(1) Bản sao giấy khai sinh
(2) Sổ hộ khẩu photo
1.6. Phương thức tuyển sinh: ét tuyển
ét tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:
Ưu tiên 1. ét tuyển học sinh có hộ khẩu trong tuyến.
Ưu tiên 2. Con cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại
thành phố Sa Đéc.
Ưu tiên 3. ét tuyển học sinh ngoài tuyến có hộ khẩu trong thành
phố.
Ưu tiên 4. ét tuyển học sinh có hộ khẩu ngoài thành phố.
1.7. Học bán trú: Các trường căn cứ vào tình hình thực tế xây dựng kế
hoạch học bán trú cho phù hợp với đơn vị.
2. Tuyển sinh lớp 6 :
2.1. Chỉ tiêu tuyển sinh:
Tuyển 100% người học hoàn thành chương trình tiểu học (CTTH) trên địa
bàn.
2.2. Đối tượng tuyển sinh:
Là người đã hoàn thành CTTH.
2.3. Hồ sơ dự tuyển gồm:
(1) Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu: Đơn đăng ký dự tuyển sinh
vào lớp 6 THCS – Mẫu M1);
(2) Bản chính học bạ tiểu học;
(3) Giấy Chứng nhận hoàn thành CTTH (bản photocopy);
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(4) Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
(5) Các giấy chứng nhận ưu tiên, khuyến khích (nếu có);
(6) Bản sao hộ khẩu (trường tiểu học chịu trách nhiệm kiểm tra tính
chính xác của bản sao hộ khẩu).
2.4. Điều kiện dự tuyển:
Có đủ hai điều kiện dưới đây:
2.4.1. Có đủ hồ sơ hợp lệ;
2.4.2. Tuổi của học sinh vào lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2007).
Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học
sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 được giảm
hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học.
Các trường hợp sau đây được vào lớp 6 ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi
quy định: Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước.
2.5. Phương thức tuyển sinh: ét tuyển
ét tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:
Ưu tiên 1. ét tuyển học sinh có hộ khẩu trong tuyến.
Ưu tiên 2. ét tuyển học sinh ngoài tuyến có hộ khẩu trong thành phố.
Ưu tiên 3. ét tuyển học sinh có hộ khẩu ngoài thành phố đang học các
trường Tiểu học của thành phố.
Ưu tiên 4. ét tuyển học sinh có hộ khẩu ngoài đang học trường Tiểu
học các huyện lân cận.
2.6. Chỉ tiêu và phân tuyến tuyển sinh:
Chỉ Chỉ
HS
tiêu tiêu
lớp 5
Phân phối tuyến
Thiếu/thừa
Trường THCS
lớp học
trên
tuyển sinh
chỉ tiêu hs
sinh
địa
bàn
Tân Khánh Đông
5
225 xã Tân Khánh Đông
244
Dư 19
K3-P3;
P.Tân Quy Đông;
Trần Thị Nhượng
8
360 X.Tân Quy Tây;
362
Dư 2
K. Tân Hòa - P.An Hoà;
K. Tân An - P. An Hoà.
K2-P2;
Võ Thị Sáu
10
450 K. Hòa Khánh - P2;
418
Thiếu 32
xã Tân Phú Đông.
K1-P1;
K2-P1;
Hùng Vương
7
315 K1-P2;
277
Thiếu 38
K. Hoà An - P2
Phuờng 4.
K3-P1;
Lưu Văn Lang
10
450 K4-P1;
398
Thiếu 52
K5-P1;
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K1-P3;
K2-P3
Một phần ấp Phú Long –
xã Tân Phú Đông (45hs);
K.Tân Bình – P. An Hoà;
K.Tân Thuận – P. An Hoà.
Cộng
40 1800
1699 Thiếu 101
Ghi chú: Còn 109 em có hộ khẩu ngoài thành phố đang học lớp 5 tại các trường tiểu
học trên địa bàn thành phố.
2.7. Thời gian tuyển sinh:
- Đợt 1: Từ ngày 04/6/2018 đến ngày 06/6/2018: ét tuyển những học
sinh trong tuyến và những học sinh ngoài tuyến đang học các trường tiểu học
của thành phố.
- Đợt 2: Từ ngày 11/6/2018 đến ngày 12/6/2018: Xét tiếp các trường hợp
còn lại cho đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh của trường.
3. Tuyển sinh lớp 10:
Thực hiện theo đúng hướng dẫn 16/HD-SGD&ĐT ngày 14/3/2018 của Sở
Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đồng Tháp về việc hướng dẫn tuyển sinh vào
lớp 10 chuyên năm học 2018 – 2019; hướng dẫn số 25/HD-SGD&ĐT ngày
03/5/2018 của Sở GD&ĐT Đồng Tháp về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6,
lớp 10 năm học 2018 – 2019;
Chỉ tiêu tuyển sinh từng trường như sau:
- THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu: 09 lớp chuyên (mỗi lớp không
quá 35 học sinh) và một lớp không chuyên (không quá 40 học sinh).
- THPT thành phố Sa Đéc: 672 học sinh.
- THPT Nguyễn Du: 409 học sinh.
III. Tổ chức thực hiện:
1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh theo đề nghị của hiệu
trưởng trường THCS.
- Phê duyệt kế hoạch tuyển sinh của các trường tiểu học, THCS.
- Phân công cán bộ giám sát công tác tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 của các
trường Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố.
- Kiểm tra kết quả tuyển sinh của các trường.
- Báo cáo kết quả tuyển sinh về UBND thành phố, Sở GD&ĐT.
- Chỉ đạo các trường THCS thực hiện công tác tuyển sinh lớp 10 theo
hướng dẫn của Sở GD&ĐT.
- Đánh giá việc dạy và học của các trường THCS qua kết quả tuyển sinh
lớp 10.
2. Đối với trường tiểu học:
- ây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1 của đơn vị và trình phòng GD&ĐT phê
duyệt trước ngày 22/6/2018.
- Thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp 1 đến học sinh, giáo viên, cha mẹ
học sinh.
- ét duyệt hồ sơ, thống kê kết quả tuyển sinh.
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- Thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp 6 của các trường THCS trên địa bàn
đến học sinh và phụ huynh học sinh lớp 5, hướng dẫn học sinh lớp 5 (cùng cha
mẹ học sinh) làm hồ sơ dự tuyển, nhận hồ sơ. Lập danh sách học sinh dự tuyển
sinh vào lớp 6 trường THCS (mẫu M2) theo nguyện vọng của học sinh, lập theo
từng trường và gởi về trường THCS kèm theo hồ sơ học sinh vào ngày
01/6/2018.
- Báo cáo kết quả tuyển sinh theo yêu cầu của Phòng GD&ĐT.
- Trình lãnh đạo Phòng GD&ĐT xem xét quyết định đối với các trường
hợp đặc biệt.
3. Đối với trường THCS:
- ây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 6 của đơn vị và trình phòng GD&ĐT
phê duyệt trước ngày 25/5/2018.
-Thông báo công tác tuyển sinh, thời gian thu nhận hồ sơ, tổ chức nhận hồ
sơ tuyển sinh từ các trường Tiểu học.
- Trình Trưởng phòng GD&ĐT ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển
sinh lớp 6 trước ngày 25/5/2018, chuẩn bị hồ sơ xét tuyển; lập danh sách theo
mẫu: Danh sách học sinh trúng tuyển sinh vào lớp 6 THCS (mẫu M4, mẫu M5);
Biên bản xét tuyển lớp 6 THCS (mẫu M3) và công bố kết quả tuyển sinh.
- Thực hiện công tác tuyển sinh lớp 10 theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.
- Báo cáo kết quả tuyển sinh về Phòng GD&ĐT theo quy định.
- Trình lãnh đạo phòng GD&ĐT xem xét quyết định đối với các trường
hợp đặc biệt.
Đề nghị Hiệu trưởng các trường sinh hoạt và hướng dẫn cụ thể trong nội
bộ giáo viên, đồng thời thông báo và hướng dẫn rộng rãi đến học sinh, phụ
huynh học sinh để được thông suốt và thực hiện tốt kế hoạch này. Nếu có điều gì
khó khăn, vướng mắc báo cáo về phòng GD&ĐT để kịp thời giải quyết./.
TRƯỞNG PHÒNG
Nơi nhận :
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@dongthap.gov.vn
Cơ quan: Thành
phố Sa Đéc, Tỉnh
Đồng Tháp
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- Sở GD-ĐT;
- UBND TP;
- Các trường TH, THCS;
- Lưu: VT, NV.
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